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JAARVERSLAG CULTUURSCHUUR 2015 
 
 

Sinds de ingebruikname in september 2014 heeft de Cultuurschuur een prachtige ontwikkeling doorgemaakt.  
Vanaf het eerste begin zit de loop in ons aller Cultuurschuur en het gebouw heeft de rol zoals we die voor ogen hadden: een 
ontmoetingsplaats voor iedereen uit de vroegere Gemeente Wieringermeer  en wijdere omgeving. We tellen iedere week weer 
meer dan 1000 bezoekers en daarmee worden de stoutste verwachtingen overtroffen.  
 
De officiële opening vindt plaats op 17 april 2015 met een ook weer door vrijwilligers georganiseerde memorabele ceremonie 
waarbij het NAP-peil van 17 mei 1945  op de gevel wordt onthuld en het voltallig college van B&W aanwezig is , oud-ambtenaar 
Hein Faber overhandigt de sleutel aan Burgemeester Nawijn.     
 
Ons leger aan vrijwilligers is in 2015 ons grootste bezit gebleken, voor alle functies staan steeds weer nieuwe mensen op : 
vrijwilligers gaan en komen of komen weer terug, we zijn een dynamisch bedrijfje !!   
Een stichting als de onze heeft die dynamiek van voortdurend vers bloed en nieuwe activiteiten dringend nodig.  In dat licht zijn 
er dan ook een aantal bestuurs-mutaties geweest : Rien Hoekenga en Luuk Stuveling vertrokken in de loop van het jaar, Jan 
Zandstra en Jan Hoornsman nemen hun plaatsen in.   Er zullen in onze organisatie steeds wisselingen blijven, onze Stichting 
draait geheel op vrijwilligers en voorkomen van overbelasting en verzadiging is ons een voortdurende zorg. 
 
Het gebouw wordt geheel in eigen beheer gerund;  
onze balie is iedere dag bezet van half acht ’s morgens tot half negen ’s avonds ,  
onze gastvrouwen en gastheren zijn ons dagelijkse visitekaartje . Zij dragen ook mede zorg voor huishoudelijke klussen, beheer 
en aanvulling van voorraden, agenda e.d.  We werken nog aan een meer gestructureerd schoonmaakschema. 
 
De onderhouds-afdeling heeft zich in 2015 veel met klussen moeten bezighouden die nog volgden uit de bouwperiode maar zo 
langzamerhand komt het accent op onderhoud en beheer, enkele hoofdpijndossiers  ( brandmeldings-installatie, beluchting 
stookruimte, achterstallig schilderwerk, lekkages )  zijn zo langzamerhand afgerond ( ook in financiële zin) , in 2016 hopen we 
nog  de middelen te genereren om de lift te realiseren die ook nivo 0 gaat ontsluiten voor rolstoel-gebonden bezoekers. 
 
Naast de beheersactiviteiten hebben we speciale werkgroepen voor filmhuis, muziekschool,  exposities en de theaterzaal. 

- Het Filmhuis is een van onze succesnummers: een groep enthousiastelingen heeft de filmzaal geadopteerd en runt 
deze nu geheel zelfstandig,  

- de Muziekschool heeft wat meer aanlooptijd nodig gehad maar dat realiseerden we ons al toen we dat initiatief 
namen, steeds meer leerlingen weten de weg inmiddels naar de school te vinden en de eerste overeenkomsten met 
basisscholen zijn afgesloten om muziekonderwijs via de Muziekschool te organiseren. 

- de expositiecommissie draait ook helemaal zelfstandig en weet iedere maand weer de hal te vullen met prachtig 
materiaal van veelal regionale kunstenaars ! We missen deze schilderijen en sculpturen  als er bij de wisseling van de 
wacht even geen expositie draait. 

- In de Theaterzaal fungeren drie subgroepen voor zaalopbouw/inrichting, licht/beeld/geluid en de barbezetting , nu nog 
gecoördineerd vanuit het bestuur maar de intentie is om ook hier het beheer over te dragen aan een geheel zelfstandig 
draaiende werkgroep. We hebben in het achterliggende jaar prachtige voorstellingen kunnen zien ; muziek, toneel, 



 

!

cabaret, lezingen, jaarvergaderingen, presentaties , alles kan eigenlijk en ook voor de nabije toekomst staan er weer 
veel activiteiten op het programma die nieuw publiek naar de Cultuurschuur zullen brengen. Recent hebben we de 
overeenkomst met de Culturele Raad op enkele onderdelen aangepast en voor een jaar verlengd. 

 
Een belangrijk element van onze wekelijkse agenda zijn de incidentele vergaderingen in de verschillende vergaderzalen; 
schoolbesturen, verenigingen, gemeente zorgen voor een permanente stroom van nieuw binnenkomende gasten  en dragen bij 
aan onze exploitatie. 
 
Onze verenigingen melden nieuwe leden en drukker bezochte verenigings- activiteiten : groei en bloei !!  
Onze ondernemende huurders, die ons het vertrouwen gaven, blijken vrijwel alle ook naar tevredenheid te draaien, een enkeling 
heeft vanzelfsprekend aanloopproblemen maar dat hoort bij het type ondernemingen dat zich heeft gevestigd.  Sinds kort heeft 
Thirza Sluijmers  haar modevakschool geopend, Martha Buczkowska verzorgt Nederlandse taal-lessen aan buitenlandse 
werknemers en Mohamed Salama begint een massage – en hot stone-praktijk.  Om kort te gaan, voortdurend nieuwe 
initiatieven, de door verhuizingen vrijgekomen locaties hebben we steeds probleemloos kunnen oplossen. 
 
Bij al onze evenementen is publiciteit een kernvoorwaarde: onze samenwerking met de regionale pers verloopt uitstekend, we 
hebben heel goede contacten en krijgen meestal de aandacht die we vragen. Onze Website is voor verbetering vatbaar maar 
onze Facebook-pagina  heeft bijna 1350 trouwe volgers, we denken dat we daarmee een van de drukste pagina’s in de regio 
hebben. 
 
Door de administratieve en fiscale regelgeving werden we gedwongen een waarde toe te kennen aan ons gebouw, waardoor 
onze financiële situatie een vertekend beeld geeft, wel een groot kapitaal maar geheel belegd in stenen. 
 
We hebben inmiddels een aantal zonne-panelen  op ons dak geplaatst en hebben een nieuw energiecontract afgesloten zodat 
onze exploitatielasten in 2016 verder kunnen dalen. 
 
Een andere groep waar we niet zonder kunnen zijn onze sponsors: van lokale , stichtingen, bedrijven en particulieren  kregen 
we schenkingen en leningen tot een bedrag van € 200.000, nationale fondsen waren goed voor ruim € 110.000 maar toch 
was de afkoopsom voor onderhoud die we ontvingen van de Gemeente Hollands Kroon ontvingen niet voldoende om alle 
gemaakte kosten te dekken, voor al de brandweereisen hebben ons ernstig parten gespeeld.  
We onderhandelen op dit moment over een langjarige bank-lening.  
Voorts gaan we trachten donateurs te werven van onze Stichting.  
 
AL MET AL MOGEN WE IN VERWONDERING ACHTEROM KIJKEN, 
 
TWEE JAAR GELEDEN STOND DIT GEBOUW LEEG 
EEN JAAR GELEDEN STONDEN WE VOOR DE OPENING 
EN NU…. KIJK OM JE HEEN !!! 
 


